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W serii Raporty Rynkowe w najbli˝szym czasie uka˝à si´:
1. Rynek Êrodków produkcji i us∏ug dla rolnictwa /18/ • wrzesieƒ 2000,
2. Rynek pasz /8/ • paêdziernik 2000,
3. Rynek mi´sa /19/ • paêdziernik 2000,
4. Rynek drobiu i jaj /18/ • paêdziernik 2000,
5. Rynek ziemniaka /18/ • paêdziernik 2000,
6. Rynek zbó˝ /19/ • paêdziernik 2000,
7. Rynek rzepaku /18/ • listopad 2000,
8. Rynek mleka /19/ • listopad 2000,
9. Rynek owoców i warzyw /17/ • listopad 2000,
10. Rynek cukru /18/ • grudzieƒ 2000,
11. Popyt na ˝ywnoÊç /1/ • grudzieƒ 2000,
12. Handel zagraniczny produktami rolno-spo˝ywczymi /12/ • grudzieƒ 2000,
13. Rynek ziemi rolniczej /4/ • czerwiec 2001.

POPYT NA ˚YWNOÂå
Od grudnia 2000 roku rozpoczynamy systematyczne publikowanie raportu dotyczàcego wy∏àcznie popytu na ˝ywnoÊç. Raport zawiera∏ b´dzie
dok∏adnà informacj´ o dotychczasowych i przewidywanych kierunkach
rozwoju popytu na podstawowe grupy produktów spo˝ywczych. Autorzy
zaprezentujà w nim szczegó∏owà analiz´ aktualnego poziomu i struktury
konsumpcji ˝ywnoÊci w Polsce oraz determinujàcych jà czynników i uwarunkowaƒ o charakterze makro- i mikroekonomicznym.

REASUMPCJA
Rok 1999 charakteryzowa∏ si´ kontynuacjà tendencji – os∏abienia si´
obrotu ziemi jaka ujawni∏a si´ na
g∏ównych segmentach rynku ziemi
rolniczej w 1998 roku. Jest to zrozumia∏e wobec nasilajàcych si´ niekorzystnych uwarunkowaƒ makroekonomicznych rozwoju rolnictwa. Niska op∏acalnoÊç produkcji rolniczej
i spadek dochodów przy du˝ych
trudnoÊciach ze sprzeda˝à wielu produktów rolniczych, nie motywowa∏a
do zmian we w∏adaniu i u˝ytkowaniu
gruntów. Ta sytuacja tworzy∏a bardzo niejasne perspektywy dla przewa˝ajàcej cz´Êci gospodarstw rolnych, wywo∏ywa∏a zjawiska bezradnoÊci i tworzy∏a postawy „na przetrwanie”. Nawet perspektywy wejÊcia Polski do UE dla wi´kszoÊci rolników okaza∏y si´ nieprzekonujàce.
W 1999 roku ca∏kowita powierzchnia gruntów uczestniczàcych w obrocie rynkowym i nierynkowym wynosi∏a 1130 tys. ha i by∏ to obszar mniejszy ni˝ w 1998 roku o 4,3% (1180 tys.
ha). W obrocie gruntami wyst´powa∏y dwie tendencje. Pierwsza, to
zmniejszenie si´ obszaru gruntów
uczestniczàcych w transakcjach kupna-sprzeda˝y i dzier˝awy gruntów
(spadek o 7,3% w stosunku do 1998
roku, druga to nieznaczny wzrost powierzchni gruntów w obrocie nierynkowym w stosunku do 1998 roku
(o 3,2%).

oznaczajà, ˝e w procesach przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych, a tak˝e
dotyczàcych u˝ytkowania gruntów
uczestniczy z roku na rok coraz
mniejsza liczba rolników. Do 1990 r.
dominowa∏y w transakcjach gospodarstwa najmniejsze obszarowo, tzn.
do 3 ha, a obecnie gospodarstwa 5-10
ha. Brak pracy zarobkowej na wsi
i w miastach dla osób z drobnych gospodarstw ogranicza mo˝liwoÊci ∏àczenia pracy zarobkowej z pracà we
w∏asnym gospodarstwie rolnym. To
w∏aÊnie pod wp∏ywem przemian w zatrudnieniu podejmowane sà decyzje
o sprzeda˝y, dzier˝awie lub podziale
gospodarstw rolnych.
W 1999 roku, w stosunku do 1998
roku, zmniejszy∏a si´ powierzchnia
sprzeda˝y gruntów na rynku mi´dzysàsiedzkim (o 10,7%) i ziemi rolniczej
kupowanej od AWRSP (o 16,5%). Lata
trudne dla wsi zawsze charakteryzujà
si´ spowolnieniem zmian na rynku ziemi. NiepewnoÊç blokuje tego typu decyzje tym bardziej, ˝e ziemia jest
w Polsce tania, a za kapita∏ uzyskany
np. ze sprzeda˝y Êredniego gospodarstwa trudno obecnie zorganizowaç alternatywne êród∏o dochodów w rodzaju w∏asnej firmy, czy zakupu
mieszkania w miejscowoÊciach o ∏atwiejszym rynku pracy. Zakupy gruntów skarbowych te˝ si´ zmniejszy∏y,
gdy˝ rynek ofert by∏ mniej atrakcyjny,
a ponadto sytuacja w rolnictwie nie zach´ca∏a do wi´kszych inwestycji.

Polityka gruntowa i strukturalna
w rolnictwie nadal jest pasywna i nie
stanowi instrumentu, który jest wykorzystywany m.in. w celu poprawy
struktury obszarowej gospodarstw
rolnych. Gospodarstwom wi´kszym
obszarowo ∏atwiej jest o dobrà pozycj´ nie tylko na rynkach lokalnych,
ale tak˝e w konkurencji z rolnikami
krajów UE.

Zakupy gruntów w 1999 roku s∏u˝y∏y powi´kszeniu gospodarstw. Zakup gruntów od AWRSP w postaci
urzàdzonych cz´Êci przedsi´biorstw
lub ca∏ych majàtków wyst´powa∏ rzadziej i dotyczy∏ obiektów o bardzo
ró˝nej wartoÊci, a transakcje zawierano przy silnie zró˝nicowanych cenach ziemi za 1 ha.

Ponadto w roku ubieg∏ym obrót
gruntami rolnym charakteryzowa∏ si´
zmniejszeniem liczby gospodarstw
uczestniczàcych w tych zmianach
z 274,2 tys. w 1998 roku do 223,3 tys.
w 1999 roku, tj. o 18,6%. RównoczeÊnie jednak wzros∏a Êrednia powierzchnia z 4,4 do 5,1 ha przypadajàca na jednà transakcj´ (kupna,
dzier˝awa) i jeden akt notarialny
w transakcjach nierynkowym (dzia∏y
rodzinne, spadkobrania). Te zmiany

Dzier˝awy gruntów w 1999 roku
utrzymywa∏y si´ na analogicznym poziomie jak w 1998 roku. Warto odnotowaç fakt niewielkiego (3,4%) wzrostu
obszaru nowych dzier˝aw AWRSP.
Jest to o tyle wa˝ne, ˝e w 1999 roku
by∏y ogólnie trudne warunki pracy
w rolnictwie, a dla dzier˝awców by∏y
one jeszcze trudniejsze (czynsz, zad∏u˝enie, trudnoÊci ze sprzeda˝à produktów), co powodowa∏o zjawisko
rezygnacji z dzier˝aw cz´Êciej ni˝
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w latach wczeÊniejszych. ¸àcznie
w 1999 roku z ró˝nych powodów rozwiàzano umowy dzier˝awne dotyczàce 297 tys. ha i by∏ to obszar przekraczajàcy o 63,3% obszar nowych dzier˝aw (182 tys. ha).
Dzier˝awy sàsiedzkie w 1999 roku
mia∏y podobnà skal´ jak w 1998 roku
przy nieznacznym wzroÊcie Êredniego obszaru dzier˝awy (z 4,3 do 4,5 ha)
i zmniejszeniu si´ liczby nowych
dzier˝aw (z 98,1 do 73,3 tys. ha).
Dzier˝awy ch∏opskie dotyczà ma∏ych
powierzchni i sà krótkotrwa∏e (3/4 do
5 lat), cz´sto bezumowne.
W 1999 roku ceny ziemi rolniczej
w obrocie mi´dzy sàsiadami nie zmieni∏y si´ (ró˝nica 11 z∏, tj. 0,3% w stosunku do 1998 roku) i wynios∏y 4390 z∏
za 1 ha gruntów ornych, co w zestawieniu ze wskaênikiem inflacji (7,3%)
oznacza zmniejszenie si´ realnej ceny
ziemi. Takie zjawisko wystàpi∏o po raz
pierwszy od kilku lat i dobrze opisuje
trudnà sytuacj´ rolnictwa jako sektora
gospodarczego. Na rynku AWRSP
Êrednia cena krajowa wynosi∏a ok.
3900 z∏ i by∏a ni˝sza o 12% od Êredniej
ceny na rynku mi´dzysàsiedzkim, i by∏a to najmniejsza ró˝nica jakà w tych
porównaniach odnotowano od 1993
roku. Ceny p∏acone Agencji wykazywa∏y silne zró˝nicowanie przestrzenne, a np. w IV kwartale 1999 roku najwy˝szà cenà uzyska∏ za 1 ha Oddzia∏
Terenowy AWRSP w Pile (12105 z∏)
i w Szczecinie (10996 z∏) za dzia∏ki do
1 ha, natomiast w tym samym czasie
Oddzia∏ Terenowy AWRSP w Lublinie
sprzeda∏ dzia∏ki ponad 100 ha po 2241
z∏ za hektar i w Suwa∏kach po 1840 z∏
za hektar.
Ârednia cena krajowa za 1 ha gruntów w poszczególnych kwarta∏ach
1999 roku, wynios∏a: I. kwarta∏ – 2854
z∏, II – 3462 z∏, III – 4506 z∏ i IV kwarta∏
3962 z∏ za 1 ha.
Czynsze dzier˝awne w 1999 roku
w porównaniu z 1998 rokiem zmniejszy∏y si´ w AWRSP o 0,3 dt pszenicy
z 1 ha i wynios∏y Êrednio w kraju 1,7
dt. Zmniejszenie czynszów to wynik
trudnej sytuacji sektora rolnego w roku ubieg∏ym i podpisywanie umów na
dzia∏ki i majàtki mniej atrakcyjne rynkowo ni˝ to mia∏o miejsce 2-3 lata temu. Czynsze w dzier˝awach sàsiedz-

kich w 1999 roku te˝ uleg∏y zmniejszeniu i mo˝na szacowaç, ˝e 1/2
dzier˝aw wiàza∏a si´ tylko z p∏aceniem podatku i ew. Êwiadczeniem pomocy sàsiedzkiej, naprawà budynku,
us∏ugami piel´gnacyjno-opiekuƒczymi itp. Dalsza 1/4 dzier˝awców p∏aci∏a czynsz do 200 z∏, a pozostali (1/4)
od 201 do 500 z∏ z hektara.

W 1999 r. na zakupy gruntów przez
cudzoziemców wydano 1553 zezwolenia. w tym 142 dotyczàce zakupu
nieruchomoÊci rolnych (264 ha).
Mo˝na prognozowaç, ˝e – wobec
braku istotnych zmian w uwarunkowaniach makroekonomicznych dzia∏alnoÊci sektora rolnego – w 2000 roku

b´dà nasila∏y si´ niekorzystne tendencje ograniczania rynku ziemi rolniczej
(zmniejszanie powierzchni uczestniczàcej w zamianach) przy niskich cenach ziemi za 1 ha i niskich czynszach
dzier˝awnych. B´dzie to kolejny rok
s∏abego wykorzystania rynku ziemi
rolniczej jako instrumentu zmian
strukturalnych w sektorze rolnym.

SUMMARY
The year of 1999 was featured with
a continuation of weakening market of
agricultural land that appeared in main segments of the market in 1998. Bearing in mind the fact of growing unfavourable macroeconomic conditions
in agricultural development it is quite
understandable. Low profitability of
agricultural production and decline in
agricultural incomes combined with
difficulties with sales of agricultural
products did not enhance the changes
in ownership and use of the land. Such
situation caused the phenomenon of
helplessness and the attitudes of sustainability among the farmers,
which finally created weak prospects
for the majority of the farms. Even
the view of the EU enlargement did
not change the beliefs of majority of
the farmers.
The size of land subject to the market turnover in 1999 totalled 1130 thousand ha and was lower than in 1998
by 4,3% (1180 thousand ha). There
were two tendencies in the market of
agricultural land. The first of them is
a declining size of the land subject
to market turnover in sale – buying
transactions and renting (decline by
7,3% as compared to 1998) and the second is a slight increase in non-market land turnover (increase by 3,2%).
The land and structural policies in
agriculture is still of passive character and is not a measure, which would
be aimed at the improvement of agrarian structure. Large farms more easily compete for a good position in local markets. They have also better
position while competing with the EU
farmers.
Moreover in the previous year
land market was characterised by
declining number of farms subject to

land sales (from 274,2 thousand in
1998 to 223,3 thousand in 1999, i.e. by
18,6%). Simultaneously average size
of a contract (sale, renting) and a notarial deed (transfers of property to
successors, transfers within families,
inheriting) increased from 4,4 to 5,1
ha. Such changes show that year by
year changes in ownership and land
use concern smaller number of farmers. Prior 1990 small farms (up to 3
ha) dominated the market turnover
and 5-10 ha at present. Lack of jobs in
rural area and small towns for the people coming from small farms restricts the possibilities of part-time
farming. This is the main factor influencing the decisions as regards land
sells, renting or subdivision of farms.
The area of agricultural land subject to neighbour sales and the area of
land bought from the Agency of Agricultural Property of State Treasury
(AAPST) in 1999 declined by respectively 10,7 and 16,5% as compared to
1998. Difficult periods for the rural people are always accompanied with weakening market of agricultural land.
The uncertainty of that kind hampers
the above mentioned decisions. The
prices of agricultural land are very weak so it is difficult to find an alternative use (own company or a flat in the city with employment opportunities) for
the funds generated from land sales.
Land purchases from the AAPST declined because of restricted selection of
plots and the situation in Polish agriculture did not enhance major investments in this respect.
Land purchases in 1999 were
aimed at the enlargement of existing
holdings. Those from AAPST as regards organised enterprises or the
whole real estates occurred more rarely and concerned the objects with

various values. These deals were
concluded at very different land prices per 1 ha.
Land renting in 1999 reminded at
unchanged level from 1998. However
it is worth to stress that land renting
from AAPST increased by 3,4%. It is
even more important when if one
may consider tight situation in labour market in rural areas and even mode difficult situation in case of tenant
farmers (rents to be paid, debts and
problems with sales) causing more
often than in the previous year withdrawal from rented land. Altogether
in 1999 rent contracts concerning
297 thousand ha were cancelled for
various reasons. This area exceeded
the area of new renting (182 thousand ha) by 63,3%.
Renting between neighbours in
1999 reminded at a similar level as
previously, with a slight increase of
average size per one renting contract
(from 4,3 to 4,5 ha) and decline in the
number of new renting contracts. Peasants renting concerns mainly small
plots on the basis of short-term contracts (3-5 years), often concluded without written form.
The prices of agricultural land in
1999 virtually reminded unchanged
from last year (11 PLN or 0,35 of difference) and amounted to 4390 PLN/ha
of arable land. Comparison of land
–price to the inflation rate (7,3%)
shows a decline of the land price in
real terms. Such phenomenon has occurred for the first time since several
years, which reflects difficult situation in agriculture as a sector of Polish economy. Average price of agricultural land of AAPST amounted to
about 3900 PLN/ha and was lower by
12% than the average observed in the
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neighbour’s market. However the gap
between these prices was the lowest
recorded since 1993. The prices paid
for the land of AAPST showed a great
degree of variation according to the
location of the plots. For example, in
the IV quarter of 1999 the higher price was recorded by local branches of
AAPST at Pi∏a (12 105 PLN/ha) and at
Szczecin (10 966 PLN/ha); and the lowest level of prices was recorded by
local branches of AAPST at Lublin (2
241 PLN/ha) and Suwa∏ki (1 840
PLN/ha).
The country average land prices
over the 1999 year was as follows:
I quarter – 2854 PLN/ha, II quarter – 3
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462 PLN/ha III quarter – 4 506 PLN/ha
IV quarter – 3 962 PLN/ha.
The level of rents in 1999 in terms
of wheat declined by 0,3 dt/ha and
averaged to 1,7 dt/ha. Decline in the
level of rents reflects weak condition
of agricultural sector and lower quality of the plots than those rented some
2-3 years ago. The level of rent in the
neighbours renting in 1999 also declined. It can be estimated that the payment of land tax (or reparation, social
services, etc) was the basis for a half
of this renting. Further one-fourth
part of the tenant peasants paid the
rent of 200 PLN/ha and the remaining
part paid from 201 to 500 PLN/ha.

There were 1553 permissions granted to foreigners for the purchase of
land, includign182 permissions concerning the purchase of agricultural
real estates (264 ha).
Assuming no significant changes in
macroeconomic conditions of agricultural sector, unfavourable circumstances dampening the market of land
(decline of the area subject to the changes of ownership or use) are likely to
develop further in the year 2000. Land
prices and he level of rent are to remain at low level. It would be the second
consecutive year of weak usage of agricultural land market as a tool for structural changes in agricultural sector.

